
   

 

 

 

Beste Tennisouder,  

 

 

Zoals jullie weten worden de trainingen voor de jeugd (en senioren) bij TV Beekhuizen 

verzorgd door de trainers van House of Tennis. 

Voor kinderen tot en met 11/12 jaar werken we volgens het Tenniskids-concept van 

de KNLTB. House of Tennis heeft daarbij een eigen aanvulling op de Tenniskids 

methode ontwikkeld om kinderen nog enthousiaster te maken voor de tennissport.  

 

Hieronder vind je de uitleg over deze aanvulling op het Tenniskids-concept. 

1. Button Kanjer (speciaal voor rood/oranje/ groen t/m 10 jaar) 

2. Grip fixer: met de juiste bal op het juiste veld 

 

1. BUTTON KANJER 

Alle kinderen krijgen tijdens de tennistraining een eigen keycord.  Door middel van 

deelname aan medaille-tennislessen en overige medaille-activiteiten kunnen er 

gedurende het gehele seizoen buttons verdient worden. 

 

De medaille-tennisles 

Per jaar organiseren we 4 medaille tennislessen.  

Alle kinderen die aanwezig zijn en die natuurlijk goed hun best doen, mogen dan 

een button uitkiezen die ze aan hun keycord vastmaken.  

 

Medaille-activiteiten 

Daarnaast zijn er nog 6 clubactiviteiten waar de kinderen bij deelname een button 

voor mogen uitkiezen. Deelname wordt beloond, hoe vaker je aanwezig bent hoe 

meer buttons je kunt verdienen. 

 

 Deelname aan het pepernoten toernooi ( (26-11) 

 Deelname aan het rood en oranje event (28-1) 

 Deelname aan het jeugdkamp 

 Deelname aan Worldtour (Tenniskids competitie voorjaar) 

 Deelname de jeugd clubkampioenschappen 

 Deelname aan het button event (einde van het seizoen) 

 

 

Als de kinderen met alle 6 activiteiten hebben meegedaan en op de 4 medaille 

lessen aanwezig waren, kunnen ze dus maximaal 10 buttons verdienen. 

 

Wanneer kunnen de kinderen hun buttons ruilen voor een medaille? 

Aan het einde van het seizoen komen de kinderen met hun keycord en buttons naar 

de les. Kinderen die in totaal 1 t/m 7 buttons gehaald hebben, krijgen een zilveren 

medaille aan hun keycord. Kinderen die 8,9,10 buttons hebben verdiend krijgen de 

gouden medaille. 

 

 

 



 

 

2. Grip fixer: met de juiste bal op het juiste veld 

Naast het volgen van tennistraining is het belangrijk om vaker op de tennisbaan te 

staan. Zo is het bijvoorbeeld leuk om met je kind te tennissen en kinderen kunnen 

onderling afspreken om een balletje te slaan. Kinderen leren erg veel tijdens het ‘vrij 

spelen’! 

 

De juiste veldgrootte en kleur van de bal zijn essentieel voor het spelplezier van je 

kind. Tennissen met de juiste kleur bal die past bij de leeftijd van jouw kind is 

belangrijk.  

 

In de tennissport spelen we met 5 verschillende soorten ballen, te weten: 

 BLAUW – foamball mini veld (4 en 5 jarige) 

 Stage 3 ROOD – miniveld  

 Stage 2 ORANJE – drie kwart veld 

 Stage 1 GROEN – groot veld 

 GEEL – groot veld 

 

Waarom is de balkeuze belangrijk? 

De speleigenschappen van de verschillende ballen zijn gekoppeld aan de 

veldgrootte. De gekleurde ballen vertragen zodat het kind meer tijd heeft om te 

anticiperen en te reageren op de aankomende bal. Daarnaast stuiten de gekleurde 

ballen minder hoog op. Hierdoor worden de rally’s leuker, langer en is er meer 

succesbeleving bij de kinderen.  

Tennis is makkelijk, het lukt! De kinderen leren zo sneller en beter tennissen waardoor 

ze ook gemotiveerd blijven.  

 

Grip fixer 

We willen dan ook graag dat kinderen met de juiste bal op het juiste veld tennissen. 

Om duidelijk te maken met welke kleur jouw kind speelt, krijgen alle kinderen die bij 

ons trainen een “Grip Fixer”. Dit is een elastiekje dat bovenaan de grip geschoven 

kan worden. Iedere tennisser kan aan de kleur van het elastiekje herkennen met 

welke kleur het kind speelt (BLAUW,ROOD, ORANJE of GROEN) 

 

De stage 1 (GROEN)  2 (ORANJE) 3 (ROOD) ballen zijn verkrijgbaar bij Pels Sport op 

het tennispark maar ook altijd  te leen/te koop in de kantine Bij Spaan.   

Daar zijn ook rackets te leen voor ouders en kinderen, mochten jullie spontaan een 

balletje willen slaan. 

 

We hopen dat we jullie zo meer in actie zien op ons prachtige tennispark! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeugdcommissie TV Beekhuizen  

Trainers House of Tennis 
 

 

 

 

 


